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र्िर्िला गाउँपार्लका 

र्िर्िला, संखुवासभा 

१  नं. प्रदेश, नेपाल । 



पाना  को पाना  

 

गाउँ सभा सदस्र् ज्रू्हरु, 

1. चिचिला गाउँपाचलकाको गरिमामय गाउँ सभालाई सम्बोधन गर्द ै आ.व. 

२०७७/०७८ को वाचषिक नीचि िथा कायिक्रम प्रस्ििु गनि पाउँर्दा म गौिवाचववि 

भएको छु ।  

2. लोकिवर प्राचिको सङ्घषिमा जीवन उत्सगि गनुिहुने सचहर्दहरुप्रचि श्रद्धाञ्जली 

अपिण गर्दिछु । िाचरियिा, लोकिवर ि जनजीचवकाको आवर्दोलनमा अगवुाई गनुिहुने 

सम्पणूि अ्रजजहरुको योगर्दानको उ्ि सम्मानसचहि स्मिण गनि िाहवछु । 

3. संघात्मक शासन व्यवस्था नेपाली जनिाको त्याग, बचलर्दान ि लामो सङ्घषिको 

उपलचधध हो । यो सिकाि जनिाको सेवा, सिुक्षा, समचृद्ध ि सखुका लाचग जनिाले 

बनाएको शासकीय व्यवस्था हो । िारिलाई यस यगुाविकािी मोममा ्यापप्ु याउने 

क्रममा जनिाले गनुिपिेको त्याग, बचलर्दान ि व्यहोनुिपिेको र्दुुःखकष्टको पणूि सम्मान 

गर्द ै लोकिवरको िक्षा, सदुृढीकिण ि सही प्रयोगमा यो स्थानीय सिकाि अचमग 

िहनेछ । 

4. जनिाको पणूि लोकिवर, सशुासन, जनिाप्रचि उत्तिर्दायी िाज्य, भ्रष्टािािमकु्त सभ्य 

ि ससंुस्कृि एवम ्कििव्यप्रचि दृढ समाज यस सिकािका आर्दशि हुनेछन ्। 

5. समचृद्ध अब नेपालका लाचग मगृिरृणा मार हुन सक्र्दनै । चवकास बाहके समचृद्ध 

हाचसल गने अको बाटो छैन । चवकासका लाचग शाचवि ि स्थाचयत्वमा यस स्थानीय 

िहले गम्भीििाका साथ ध्यान चर्दनेछ । िथ्य, िकि  ि कननूका आधािमा 

नागरिकका जायज मागहरुलाई सवुने ि पिुा गने काम हुनछे । यस सिकािले 

लोकचप्रयिाका लाचग काम गर्दनै, नागरिकका लाचग िाम्रा काम गिेि लोकचप्रय 

हुनेछ । 



पाना  को पाना  

 

6. "समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली" भवने नेपाल सिकािको र्दीघिकालीन उद्दशे्य हाचसल 

गनि स्थानीय िहमा "समदृ्ध चिचिला, सखुी चिचिलाबासी" को लक्ष्य हाचसल गनि 

चवचभवन चवषयक्षेरगि नीचि अवलम्बन गरिनेछ । 

7. िाचरियिा, लोकिवर, चवकास चनमािण, सशुासन ि समचृद्धका के्षरमा सहमचिका 

साथ अचघ बढ्न चिचिला गाउँपाचलका प्रचिबद्ध छ । यो प्रचिबद्धिा पिुा गनि 

चिचिला गाउँपाचलका सबै िाजनीचिक र्दल ि अवय सिोकािवालाको साथ ि 

सहकायिको लाचग आव्हान गर्दिछ । 

8. वििमान पसु्िाले नै अनुभिू गने गिी चवकास ि समचृद्ध हाचसल गनेिर्ि  केचविि भएि 

यस सिकािले आचथिक वषि २०७७/०७८ का नीचि िथा कायिक्रमहरु िय गिेको छ 

। यो आचथिक वषि चिचिला गाउँपाचलकाको लाचग समचृद्धको पचिहास ि्ने आधाि 

वषि हुनेछ । 

9. चिचिला गाउँपाचलकाले चवकास प्रचिको सोि ि प्रचक्रया, कायि संस्कृचि, 

शासकीय प्रणाली, अथििवरको संििना ि सामाचजक वयायका के्षरमा रुपावििण 

गनेछ । चवकास नीचि, िणनीचि, कायिनीचि, काननू, संस्था, जनशचक्त ि स्रोि 

साधन, सहभाचगिा, सेवाप्रवाह ि नचिजा अनगुमन एवम ् मू् याङकनका के्षरमा 

आमलू परिवििन  गरिनेछ । 

10. चवश्वव्यापी माहामािीको रूपमा रै्चलएको कोिाना भाईिस (कोचभम-१९) बाट 

चवश्व नै रासमा िहकेो अवस्थामा िोकथाम चनयवरका लागी आवश्यक पहल, 

समववय ि कर्दमहरू िाचलनेछ । 

11. भौचिक पवूािधाि चवकास िर्ि  गाँउपाचलकाको प्रशासचकय भवन, वमा 

कायािलयका भवनहरू, सामरु्दाचयक भवनहरू चनमािणमा चवशेष जोम चर्दईनेछ । 



पाना  को पाना  

 

12. चवकास, चनमािण, सिुक्षा, शासकीय सधुाि लगायिका चवचवध पक्षमा अध्ययन 

अनसुवधान गिी सिकािलाई चनयचमि सझुाव चर्दनका लाचग चवज्ञहरु सचम्मचलि 

स्लाहकाि सचमचिको व्यवस्था गरिनेछ । 

13. हाम्रा नीचिहरु प्रगचिशील ि नवप्रवििनलाई प्रोत्साहन गने चकचसमका हुनेछन ् । 

चवकास ि सेवा प्रवाहलाई सहजीकिण गने गिी अपूणि नीचि ि काननूलाई पणूििा 

चर्दपनेछ, आवश्यकिा अनुसाि नयाँ नीचि ि काननू चनमािण गरिनेछ ।  

आर्थिक र्वकास सम्बन्धी नीर्ि 

कृर्ष 

14. संसािमा र्दलुिभ माचनएको पानी मकैलाई चिचिला गाउँपाचलकाको चवचशष्ट 

पचहिानयकु्त कृचष उपजको रुपमा चवकास गनि सम्बद्ध कृषकहरुलाई प्रोत्साहन 

चर्दपनेछ । 

15. कृचष उत्पार्दकत्व वचृद्ध गिी र्दश वषिमा कृचषको उत्पार्दन र्दोधबि बनाउन कृचषलाई 

आधचुनकीकिण ि व्यवसायीकिण गरिनेछ । प्रधानमवरी कृचष आधचुनकीकिण 

परियोजनालाई चवस्िाि गिी िीब्रिाका साथ कायािववयन गरिनेछ । 

16. चनवािहमखुी कृचष पद्दचिलाई र्दश वषिचभरमा पणूि रुपमा व्यवसाचयक कृचषिर्ि  

रुपावििण गनि माटो पिीक्षण, जलवाय ुअनकूुल कृचष बालीको छनौटलाई क्रचमक 

रुपमा कायािववयन गर्द ैलचगनेछ ।  

17. प्रमखु कृचष उपज, पशपुवछीजवय िथा मत्स्य उत्पार्दनमा आत्मचनभिि हुने ि उ्ि 

मू् यका कृचष उपजहरुको चनयािि वचृद्ध गने नीचि अवलम्बन गरिनेछ । चनयािियोग्य 

उ्ि मू् यका कृचष उपजहरुको खिेीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । अगािचनक खिेी 

प्रणालीलाई प्रोत्साहन ि कृचषजवय उपजको आयािलाई चनरुत्साहन गरिनेछ । 

18. कृचष उत्पार्दनलाई िाचहने मल, चबऊ, औषचध, उपकिण ि अवय आवश्यक 

सेवाहरु कृचष िथा पश ुसेवा केवि मार्ि ि उपलधध गिापनेछ । कृषकहरुलाई माटो 



पाना  को पाना  

 

स्वास्थ्य प्रमाणपर चवििण, कृचष बीमा चबस्िाि, कृचष ज्ञान केविको स्थापना गनि 

आवश्यक नीचि अवलम्बन गरिनेछ । 

19. कृचषजवय उपजको भण्मािणका लाचग शीि भण्मािणको व्यवस्था गनि आवश्यक 

नीचि अवलम्बन गरिनेछ । कृचष उत्पार्दनका साधनहरुको उपलधधिा, उत्पार्दन, 

सञ्िय, चबक्री चबििण ि मू् यको अनगुमन ि चनयमन गरिनेछ । 

20. आधचुनक प्रचवचधको प्रयोग गिी साना िथा मझौला चसंिाई आयोजनाहरुको 

चनमािण िथा कायािववयनबाट कृचषयोग्य जचमनमा चसंिाई सचुवधा चवस्िाि गरिनेछ । 

21. उवनि जािको अलैंिी खिेीको लाचग कृचष साझरे्दािीहरुसँग समववय गिी 

अवििािचरिय बजािसम्म पहुिँ वचृद्ध गनि  आवश्यक नीचि अवलम्बन गरिनेछ । 

22. खाद्य सिुक्षा िथा खाद्य सम्प्रभिुालाई व्यवचस्थि गनि बजाि अनगुमन िथा 

धयवस्थापन सचमचि गठन गिी खाद्य सिुक्षा प्रचिकायि योजना (Food Security 

Response Plan) कायािववयन गरिनेछ । 

23. कृचष उत्पार्दनलाई व्यवचस्थि ि सिुचक्षि बनाउन आधािभिू कृचषजवय बालीहरुमा 

िोगहरुको पचहिान ि सिेिना अचभवचृद्ध गनि आवचधक रुपमा कृचषजवय िाचलम 

सञ्िालन गरिनेछ ।  

24. चिचिला गाउँपाचलकामा कृचष पेशामा आवद्ध कृषकहरुको आयआजिन वचृद्ध िथा 

मौसमी बेिोजगािीलाई वयनूीकिण गनि कृचष सहकािी सञ्िालनलाई प्रोत्साहन 

गरिनेछ ।  

25. खाद्य असिुक्षालाई वयनूीकिण गनि खाद्य सिुक्षा प्रचिकायि योजना (Food 

Security Response Plan) ियाि गिी सोको प्रभावकािी कायािववयन गरिनेछ । 

26. सखु्खा के्षरमा थोपा चसंिाई िथा र्ोहोिा चसंिाई, चसमवेट पोखिी ि प्लाचष्टक 

पोखिी चनमािण गिी वषाििको पानी संकलनमा जोम चर्दपनेछ । 



पाना  को पाना  

 

27. लोपोवमखु िथा मौचलक बाली संिक्षण, सम्बद्धिन िथा प्रवद्धिन कायिमा जोम चर्दने, 

यसको लाचग ्रजामीण स्ििमा चबउ बैंक (seed bank) स्थापना गनि आवश्यक 

नीचि िय गरिनेछ । 

28. र्लरू्ल ि आल ुिथा अवय ििकािी  भण्मािणका लाचग सेलि स्टोि िथा िचष्टक 

स्टोिको चनमािणका लाचग यस गाउँपाचलकामा कायििि संघ संस्थासँग समववय 

गरिनेछ । 

29. उ्ि मू् य कृचष वस्ि ुबजािीकिणको लाचग सहकािीमा आधारिि चवक्री चवििण 

प्रणाली (co-operative marketing system) लाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

30. जलवाय ु परिवििनबाट कृचष के्षरमा पिेको प्रभाव सम्बवधी अध्ययन िथा 

अनसुवधानमा जोम चर्दपनेछ । 

31. जचमबचुट नसििी केवि ि नमनुा आधचुनक खिेी व्यवसायलाई बढावा चर्दपनेछ । 

32. अगािचनक खिेी जस्िै ििकािी, ्याउ,  माखिेी र्लरु्ल  व्यवसायलाई बेिोजगाि 

यवुाहरुमा लचक्षि गिी स्विोजगाि बनाउन नीचज िथा व्यचक्तगि िविमा चबशषे 

सहयोग प्रर्दान गरिनेछ । 

33. अलैंिी गणुस्िि वचृद्ध िथा बजािीकिणको लाचग  सधुारिएको भट्टी अनरु्दान ि 

चवििणमा सिकािी िथा गिैसिकािी संस्थासँग समववय गरिनेछ । 

34. भकािो सधुाि कायिक्रमलाई कायािववयनमा ्याउनकुा साथै जचैवक मल िथा 

चवषार्दी उत्पार्दन गने उद्योग स्थापना गनि प्रोत्साहन गरिनेछ । 

35. ठाउँ िथा हावापानी अनसुाि सहुाउँर्दो र्लरु्लहरुको बोट चबरुवा लगाई क्षेर 

चबस्िाि गरिने छ । 

36.  गिीब िथा चवपव न परिवािहरुलाई पचहिान गिी ििकािी खिेीमा अनरु्दान चर्दने  

नीचि चलईनेछ । 



पाना  को पाना  

 

37. यस गाउँपाचलकामा अवय आवश्यकिा अनुसाि र्लरु्ल िथा ििकािी संकलन 

केवि चनमािण गनि पहल गरिनेछ । 

पशुपन्छी 

38. पश ुव्यवसायलाई व्यवचस्थि गनि पश ुििणको लाचग सम्भाचवि ठाउँ पचहिान गिी 

सञ्िालन गनि आवश्यक नीचि अवलम्बन गरिनेछ ।   

39. मौसमी कृचरम गभािधान (Artificial Insemination) लाई ्रजामीण र्दगुिम के्षरमा 

सामरु्दाचयक पश ुप्रजनन केविको सरुुवाि गनि ि िी ठाउँमा वयनू उत्पार्दकत्व भएका 

भाले पशहुरुलाई बवध्याकिण गनि प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका साथै नल सधुाि 

कायिक्रमलाई कायािववयन गनि आवश्यक नीचि अवलम्बन गरिनेछ । 

40. आधचुनक व्यावसाचयक भमेा, बाख्रा, गाई, भैंसी, बंगिु लगायि अवय पशपुंक्षी 

र्मिको चवकास गनि जोम चर्दपनेछ । 

41. चहउँर्दमा पशहुरुको आहािा आपचूििको लाचग स्थानीय पोचषला घाँसहरुको 

पचहिान ि संिक्षण गिी स्थानीय स्रोि साधनबाट पौचष्टक आहािको प्रवद्धिन गरिनेछ 

। 

42. यस गाउँपाचलकामा अवय आवश्यकिा अनसुाि आधचुनक बधशाला चनमािण गनि 

पहल गरिनेछ । 

43. गाउँपाचलकाका प्रत्येक वमामा पश ुस्वास्थ्य सेवा सचुनश् िि गनि चनजी पािाभटे ि 

्रजामीण स्वास्थ्य कायिकिािहरु परििालनमा गाउँपाचलकाको संलग्निालाई 

प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

44. गाउँपाचलका स्ििीय घमु्िी पश ु चशचवि सञ्िालन गनि आवश्यक कायिक्रम िय 

गरिनेछ ।  

सहकारी 



पाना  को पाना  

 

45. 'गाउँ गाउँमा सहकािी, घि घिमा िोजगािी' नािालाई साथिकिा प्रर्दान गनि स्थानीय 

सहकािी ऐन िजुिमा गने ि स्थानीय िहमा हस्िावििण भईसकेका सहकािी 

संस्थाहरु, र्दिाि हुन आउने संस्थाहरुको सञ्िालन, नवीकिण, चनयमन ि खािेजी 

गरिनेछ ।  

46. स्थानीय िहको र्दीगो ि समिामलूक आचथिक चवकास िथा अ्रजगामी सामाचजक 

रुपावििणका लाचग सवल ि सक्षम सहकािी प्रणालीलाई चवकास गनि आवश्यक 

नीचि अवलम्बन गरिनेछ । 

47. स्थानीय श्रम, सीप ि पूँजीलाई अचधकिम रुपमा परििालन गने गिी सहकािीलाई 

अथििवरको एक सबल स्िम्भको रूपमा चवकचसि गर्द ैआचथिक िथा सामाचजक 

चवकासको लक्ष्यमा योगर्दान पु् याउने नीचि अवलम्बन गरिनेछ ।  

48. चशक्षा, िाचलम ि सिूनाको माध्यमबाट सहकािीको संस्थागि क्षमिा चवकास ि 

सहकािी सम्बवधी जनिेिना अचभबचृद्ध गने सम्बवधमा आवश्यक नीचिहरू 

अवलम्बन गरिने छ । 

49. कृचष के्षर लगायि अवय उत्पार्दन िथा सेवामा आधारिि सबै प्रकािका 

व्यवसायमा सहकािीलाई चक्रयाशील िु्याउने नीचि अवलम्बन गरिनेछ । 

50. सहकािीको चवकास, चवस्िाि ि प्रवद्धिनको लाचग र्दीघिकालीन योजना, मानव 

संशाधन चवकास, आवश्यक संगठन संििनाहरुको चनमािण एवम ् काननुी 

व्यवस्थाहरु िय गनि आवश्यक नीचि अवलम्बन गरिनेछ । 

51. सहकािीको चवकास, चवस्िाि ि प्रवद्धिन गनि सिकाि, सहकािी, नीजी क्षेर िथा 

चवकास साझरे्दािहरु बीि सहकायि ि सहयोगलाई प्रवद्धिन गने नीचि अवलम्बन 

गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

52. सहकािीको चनचर्दिष्ट मू् य ि चसद्दाविहरुको अभ्यास गर्द ै प्रभावकािी व्यवस्थापन 

चवचधको अवलम्बन िथा चनयमन मार्ि ि सहकािी के्षरमा सशुासन कायम गने 

नीचि अगंीकाि गरिनेछ । 

53. सहकािी प्रवचद्धिि उद्योग व्यवसायको चवकास िथा चवस्िाि गर्द ैसहकािी क्षेरलाई 

प्रचिस्पधी, प्रभावकािी एवम ् गणुस्ििीय बनाउन आवश्यक नीचि अवलम्बन 

गरिनेछ । 

54. मचहला, गिीब, अपाङ्ग, सीमाविकृि, भचूमहीन िथा चपछचमएका वगि ि 

श्रचमकहरुका साथै आम नागरिकहरुको जीवनस्ििमा सधुाि ्याउन सहकािीको 

पहुिँ अचभवचृद्ध गरिनेछ । 

उद्योग 

55. चिचिला गाउँपाचलका के्षरमा सञ्िालनमा िहकेा ठूला, मझौला, घिेल ुिथा साना 

उद्योगहरुको चवविण अद्यावचधक गिी उक्त उद्योग व्यवसायको अचधकृि पूँजी, 

स्वरुप, प्रकृचि, के्षरका  आधािमा वगीकिण गने िथा सञ्िालन ि चनयमनका 

लाचग आवश्यक नीचि अवलम्बन गरिनेछ । 

56. घिेल ु िथा साना उद्योगहरुलाई क्िा पर्दाथिको आयाि िथा उद्योगजवय 

उत्पार्दनको चनयािि, वस्िकुो बजािीकिणमा चवशेष सहुचलयि चर्दपनेछ ।  

57. चिचिला गाउँपाचलकामा सहकािीमार्ि ि सञ्िाचलि जचमबटुी िथा कृचषजवय 

उद्योगलाई बढावा चर्दपनेछ । 

58. चिचिला गाउँपाचलकामा प्रििु मारामा सम्भावना िहकेो सम्भाव्य उत्पार्दनलाई 

व्यवसायीकिण गनि आगामी आचथिक वषिबाट औद्योचगक ्रजामको स्थापना गनि 

प्रर्दशे सिकािसँग समववय गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

59. चिचिला गाउँपाचलकाचभर घिेल ुिथा साना उद्योगको चवस्िाि गरिनेछ । स्थानीय 

सीप, स्रोि ि साधनलाई प्रयोग गिी िामीपाखी, खाँमी, अ्लो ढाका जस्िा 

उत्पार्दन गने लचक्षि वगिलाई अनरु्दानको व्यवस्था गरिनेछ । 

60. चिचिला गाउँपाचलकामा बाँसजवय उत्पार्दनलाई व्यवसायीकिण गनि चवषय 

चवशेषज्ञसँगको समववयमा सीपमलूक िाचलम सञ्िालन  गनि आवश्यक कायिक्रम 

िय गरिनेछ । 

61. काठजवय उद्योगलाई व्यवचस्थि गनि चिचिला गाउँपाचलकाले आवश्यक नीचि 

अवलम्बन गनेछ । 

रोजगार प्रवर्द्िन 

62. प्रधानमचवर िोजगाि कायिक्रम अविगिि सञ्िाचलि कायिक्रम को लगि संकलन 

गने, पचहिान गने ि कायिववयन गने कायािलाई चवशषे जोम चर्दईनेछ । 

63. स्विोजगाि कायिक्रमलाई प्रोत्साहन गिी स्थानीय उद्यमचशलिालाई जोम चर्दने 

कायिक्रमहरुलाई मखु्य प्राथचमकिामा िाचखनेछ । 

64. गाउँपाचलकाबाट आ.व. २०७७/०७८ मा वाचषिक बजटे चवचनयोजन गर्दाि प्रत्यक्ष 

िोजगािी चसजिना हुने आयोजनाहरुलाई उ्ि प्राथचमकिा प्रर्दान गरिनेछ  । 

65. गाउँपाचलकाबाट चवचनयोचजि योजनाहरुबाट प्रत्यक्ष लाभ्रजाहीहरु स्थानीयबासी 

हुने ि स्थानीयबासीमा िोजगािी चसजिना हुने अवस्थामा उक्त आयोजनाहरु 

उपभोक्ता सचमचिबाट सञ्िालन गरिनेछ । 

66. बैर्दचेशक िोजगािीको अनभुव प्राि गिी स्वर्दशे र्केका मानव संशाधनलाई 

स्विोजगािमलूक, आयमलूक िथा उत्पार्दनमलूक उद्योग, सेवा िथा व्यवसायमा 

आकचषिि गरिनेछ । 

67. गाउँपाचलकाबाट स्वीकृचि प्राि गिी चवचभवन के्षरहरुमा सीप िथा क्षमिामलूक 

कायिक्रमहरु सञ्िालन गने प्रस्िावना पेश भएको खण्ममा उक्त कायिक्रम 



पाना  को पाना  

 

सञ्िालन गरिने क्षेरहरुसँग समववय गिेि र्दोहोिो पन नआउने गिी क्षेर चनधाििण 

गरिनेछ । 

68. वरै्दचेशक िोजगािबाट आचजिि पूँजी, सीप, अनभुवको प्रयोग गिी स्वर्दशेमा 

उद्यमशीलिा प्रवद्धिन क्षेरमा लगानी गिी योगर्दान चर्दने उद्यमीलाई प्रोत्साचहि 

गरिनेछ । 

गरीबी न्रू्नीकरण 

69. नेपालको संचवधानमा उच्लचखि जनिाको मौचलक हक िथा सम्बद्ध नीचिहरुको 

साथै र्दीगो चवकासका लक्ष्य अनसुाि गिीबी हटाउने कायिको लाचग समिे चिचिला 

गाउँपाचलकाले आवश्यक िणनीचि ि कायिनीचि िय कायिक्रमहरु सञ्िालन गनेछ । 

70. यस गाउँपाचलकालाई गरिबीमकु्त गाउँपाचलकाको रुपमा चवकास गरिनेछ । गरिबी 

चनवािण िथा सामरु्दाचयक चवकासमा संलग्न गिैसिकािी संस्था िथा वरै्दचेशक 

सहयोगलाई एकद्वाि प्रणालीमार्ि ि गरिबी घटेको परिणाम र्दचेखने कायिक्रम िय 

गन ेनीचि चिचिला गाउँपाचलकाले चलनेछ । 

71. गरिबहरुको सङ्ख्या यचकन गनि चिचिला गाउँपाचलकाले सञ्िालन गने गरिब 

घिपरिवािको पचहिान कायिको थालनी गनेछ । स्थानीय मानक समिे िहने गिी 

गरिबी परििय परको व्यवस्था गरिनेछ । सो परिियपर धािकहरुलाई कायिचवचध 

िय गिी क्षमिा अचभवचृद्ध, पूँजीगि अनरु्दान िथा िोजगािी चर्दपनेछ । अनरु्दान, सेवा 

सचुवधा वा सहुचलयिलाई कामसँग आवद्ध गरिनेछ । 

पर्िटन 

72. बलथुाम पयिटन के्षर र्दचेख र्दउेिालीसम्मको क्षेरलाई गुिँास संिक्षण के्षरको रुपमा 

चवकास गनि, मत्यपोखिीलाई चिचिला गाँउपाचलकाको आकषिणको केविमा 

चवकास गनि पयिटन क्षेरसँग सम्बद्ध चनकायहरुसँग समववय गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

73. चिचिला- ठुलोर्दउेिाचल छ्याङ्कुचट  पर्दमागि पयिटन के्षर चवकास गरिनेछ । 

74. पयिटकीय गविव्य स्थलको रुपमा पचहिान गरिएका ठाउँहरुमा पवूािधाि चनमािण गिी 

व्यवसायमा लगानी गनि सहकािी ि चनजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका 

लाचग पयिटन व्यवसायी ि यवुाहरुलाई पयिटन उद्योगमा आकचषिि गनि आवश्यक 

िाचलम ि सहुचलयि ऋण उपलधध गिापनेछ । 

75. मकाल ुचहिक पाकि  चनमािणलाई उ्ि प्राथचमकिा चर्दई नेपाल पयिटन बोमि, होटल 

एसोचसयसन नेपाल, नेपाल माउवटेनरिङ एसोचसयशन, िेचकङ एजचेवसज 

एसोचसयशन अर् नेपाल, नेपाल एसोचसयशन अर् टुि एण्म िाभल एजणे्टस् सँग 

आवश्यक समववय गरिनेछ । 

76. चिचिला गाउँपाचलकामा िहकेा ऐचिहाचसक िथा पयिटकीय के्षरहरुलाई जोम्ने 

यािायाि ि पर्दमागिहरुलाई व्यवचस्थि गरिनेछ । 

77. लहिी- हिेलो गरु्ा के्षर पयिटन चवकास गरिनेछ । 

78. धावा छाँगा-नागर्दह-िमिेो गरु्ा-िु् िे ढुँगा क्षेर पर्दमागि पयिटन क्षेर चवकास 

गरिनेछ । 

79. प्राकृचिक प्रकोप ि चवपर्दक्ो समयमा मानवीय उद्वाि गनिका लाचग प्रर्दशे 

सिकािसँग सहकायि ि समववय गिी चिचिला गाउँपाचलकाचभर उपयकु्त स्थानमा 

हचेलप्याम चनमािणको सम्भाव्यिा अध्ययन गिी चनमािण कायि अगाचम बढापनेछ । 

80. चिचिला गाउँपाचलकाको सामाचजक साँस्कृचिक चवकासका लाचग होम स्टेको 

अवधािणालाई सरुुवाि गनि आवश्यक कर्दम अगाचम बढापनेछ । 

81. चवचभवन मठ, मचवर्दि, र्दचेवथान, गमु्वा, ििि लगायिका धाचमिक, पयिटचकय 

स्थलहरूको संिक्षण जगेनाि ि प्रवद्धिन गरिनेछ । 

राजस्व 



पाना  को पाना  

 

82. गाउँपाचलका क्षेरमा किको र्दायिालाई र्िाचकलो पानि यस क्षेरमा पापने वन 

पैर्दावाि, घिेल ु उत्पाचर्दि वस्ि ु िथा सामा्रजी, अवििािचरिय आयाि चनयाििका 

वस्िहुरु, ढुङ् गा, चगटी, बालवुाको प्रयोगलाई किको र्दायिामा ्यापनेछ । 

83. चिचिला गाउँपाचलका क्षेरका सबै व्यवसायीहरुलाई अचनवायि व्यवसाय र्दिाि गिाई 

किको र्दायिामा ्यापनेछ । 

84. एचककृि सम्पचिको र्दायिा र्िाचकलो वनाईनेछ । 

गुनासो सुनुवाई  

85. गाउँ कायिपाचलकाको कायािलय िथा वमा कायािलयहरुमा िहकेो उजिुी 

पेचटकालाई द्वमैाचसक रुपमा खोली प्राि उजिुी िथा गनुासोहरुलाई आवश्यक 

सम्बोधन गरिनेछ । 

न्र्ार् िथा कानूनी मार्मला  

न्र्ार्  

86. आधािभिू वयायमा नागरिकको पहुिँ अचभवचृद्ध गनि वयाचयक पहुिँ सम्बवधी 

कायिक्रमहरु िजुिमा गिी कायािववयन गरिनेछ । 

87. मलेचमलापको माध्यमबाट स्थानीय चववार्दमा चवषयहरु चनरुपण गने प्रचक्रयालाई 

बढावा चर्दपनेछ । 

88. वयाचयक पजलासलाई व्यवचस्थि गर्द ै स्थानीय िहमा वयायसम्पार्दनलाई िसु्ि, 

र्दरुुस्ि ि अनमुानयोग्य िु्याउन आवश्यक िणनीचि, कायिनीचि अवलम्बन गरिनेछ 

। 

कानून 



पाना  को पाना  

 

89. चिचिला गाउँपाचलकाबाट पारिि िथा अनमुोर्दन भएका ऐन, चनयमावली, 

कायिचवचध लगायिका काननूहरुलाई स्थानीय िाजपर िथा वेबसाईटमा  प्रकाशन 

गिी चनयचमि रुपमा साविजचनकीकिण गरिनेछ । 

90. चिचिला गाउँपाचलकाबाट पारिि िथा अनमुोर्दन भएका ऐन, चनयमावली, 

कायिचवचध लगायिका काननूहरुलाई  कायिववयन गने गिाउने गिाईनेछ । 

मानव अर्धकार 

91. मानव अचधकािको संिक्षण, बाल अचधकािको संिक्षण, घिेलु चहसंाको लगायिका 

कायिहरूलाई चवशेष जोम चर्दईनेछ । 

92. मानव अचधकािको संिक्षण, बाल अचधकािको संिक्षण, घिेल ुचहसंाको अवत्य गनि 

सामाचजक िथा आचथिक चवकास शाखा िथा काननुी माचमला पकाप मार्ि ि 

चवशेष कायिक्रम िय गरिनेछ । 

पूवािधार र्वकास 

सडक िथा र्ािार्ाि 

93. चिचिला िक्रपथलाई चिचिला गौिवका समक सञ्जालको रुपमा चवकास गरिनेछ 

। समक िथा यािायािको सञ्िालन लागि िथा र्दिुी कम गनि िथा समक सिुक्षा 

सचुनचिि गनि आवश्यकिा अनसुाि समकको िेखाङ्कन गनि चिचिला समचृद्धको 

गरुुयोजना चनमािण गरिनेछ ।  

94. वमा स्ििका समक िथा गोिेटा बाटाहरुलाई सम्भाव्यिा अध्ययन पचछ मार 

योजना छनौट गिी बजटे चवचनयोजन गरिनेछ । 

95. समकको क्षेराचधकाि चमचिने गिी मानव चनचमिि समस्या खमा गने कायि पणूि रुपमा 

चनरुत्साचहि गनि चवचनयम, कायिचवचध ि चनर्दचेशका बनाई लाग ुगरिनेछ । समकको 

क्षेर (right of way)  चनयमानसुाि अचनवायि छोम्न छोमाउन पहल गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

96. समकलाई चनिविि सञ्िालन गनिका लाचग पक्की पलु, पानीका ढल िथा नाली 

व्यवस्थापन गरिनेछ साथै प्रत्येक वमाहरुमा क्रचमक रुपमा मोटिबाटोलाई 

स्ििोवनचि गरिनेछ । 

97. चिचिला गाउँपाचलकाको सबै वमाहरु िथा टोलहरुलाई समट्ेने गिी समक 

चवस्िाि भईिहकेो मोटिबाटोलाई िणनीचिक महत्वको मोटिबाटोको स्ििोवनचि गिी 

बाह्र मचहना ि्ने बनापनेछ । गाउँपाचलका क्षेरमा िहकेा समकलाई वषैभिी 

सञ्िालन गनिका लाचग प्रधानमचवर िोजगाि कायिक्रम लगायिका 

कायिक्रमहरूलाई पणूि कायिववयन गरिनेछ । 

98. समक पहुिँ नपगुकेा क्षेरहरुमा नयाँ ियाक खोली समक चवस्िाि गने कायिलाई 

प्राथचमकिा साथ िुि गचिमा अगाचम बढापनेछ । 

99. मखु्य समक सञ्जालबाट टाढा भएका वस्िी िथा प्राकृचिक सम्पर्दाहरु 

मू् याङ्कन गिी पक्की पलु व्यवस्थापन गनि काठेपलुहरुलाई चवस्थाचपि गरिनेछ । 

100. चिचिला गाउँपाचलकामा िहकेा ्रजामीण समक सञ्जाल, पलु पलेुसामा पने 

व्यचक्तगि जग्गाहरुको लगि संकलन गिी चकत्ताकाट गिाउने नीचि अवलम्बन 

गरिनेछ । 

जलर्वदु्यि 

101. नर्दीनाला ि खोलाको स्रोि ि सही ठाउँ पचहिान गिी बहृि ्जलचवद्यिु आयोजना 

छनौट गिी केविीय प्रसािण लाईनसँग च्रजम जमान गिी गाउँपाचलकाको सबै वमा 

िथा टोलहरुमा प्ु याउन पहल गरिनेछ । 

102. ठूला जलचवद्यिु आयोजना कायािववयनमा आउन ु अगाचम साना जलचवद्यिु 

आयोजनालाई पचन सदुृढ गिी चवद्यिु प्रत्येक वस्िीमा सिूारु गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

103. साचवकमा चनमािण सुरू भई अधिुो िहकेा जलचवद्यिु आयोजनाहरुलाई 

आवश्यकिा िथा र्दीगोपनाको आधािमा पणूििा प्रर्दान गनि आवश्यक नीचि 

अवलम्बन गरिनेछ । 

सूिना िथा सञ्िार प्रर्वर्ध 

104. चमचजटल चिचिला गाउँपाचलकाको अचभयानलाई सिूना प्रचवचध मरैी बनाउन 

प्रत्येक वमाहरुमा पवटिनेट सेवा जमान गरिनेछ ।  

105. सिूना िथा सञ्िाि प्रचवचध सम्बवधी सेवाहरु, िेचमयो, टेचलचभजन प्रसािणको 

व्यापक पहुिँ एवम ्चवस्िाि सचुनचश् िि गनि कायिक्रम िजुिमा गिी लाग ुगरिनेछ । 

106. चवकास एवम ् साविजचनक सेवा प्रवाह सम्बवधी िनुौचि सामना गनि सिूना िथा 

प्रचवचधमा आधारिि नवीनिम िथा मौचलक प्रयोग (Innovative Use)  प्रवद्धिन 

गनि चवशेष कायिक्रम लाग ुगरिनेछ । 

107. चिचिला गाउँपाचलकामा सभििको चवकासका लाचग सम्भाव्यिा अध्ययन गिी 

यथासक्य प्रयोगमा ्यापनेछ । 

108. शचैक्षक क्षेरमा सिूना िथा सञ्िाि प्रचवचधलाई समायोजन गर्द ै िाचलम िथा 

शचैक्षक गणुस्िि अचभवचृद्धको लाचग चवशेष कायिक्रमहरु िजुिमा गिी लाग ूगरिनेछ । 

109. चनजी क्षेर समिेको सहभाचगिामा  Group SMS, IPT Software, मोबापल 

एप, गाउँपाचलकाको आचधकािी ववेसाईट सञ्िालनमा आईिहकेो ि भावीका 

चर्दनहरुमा आवश्यक पने सफ्टवयेिहरुको चनमािण गिी कायािलयमा  सञ्िालनमा 

्याई भिुिअल (Virtual) चिचिला गाउँपाचलका बनाईनेछ । 

110. कायािलय कामकाजमा प्रयोग गरिर्दैं आएका ASCII र्वटहरु  (जस्िैुः काचविपिु, 

चप्रचि, प्रचिमा ईत्यार्दी) लाई पूणि रुपमा चवस्थाचपि गिी नेपाली यचुनकोम अचनवायि 

रुपमा लाग ु गरि सचकएको छ । जसलाई चनिविििा चर्दने ि हस्िचलचखि 

र्दस्िाबेजहरुको स्थानमा कम्प्यटुिापज्म कागजािहरुको मार प्रयोग गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

111. चमचजटल नोचटस बोमि, LED नोचटसबोमिको प्रयोग गिीएको छ । जसबाट 

गाउँपाचलकामा भपिहकेा चवचभवन गचिचवचधहरु चनिविि अद्यावचधक गरिनेछ ।  

112. कायािलयको गचिचवचधहरुलाई चनिविि सिूना प्रवाह गनि सामाचजक सञ्जालहरु 

रे्सबकु, चट् वटि, यट्ुयबुमा आचधकारिक एकाउण्ट खोलीएको छ जसलाई 

चनिविि प्रयोगमा ्यापनेछ । 

113. Paperless Office को अवधािणालाई लाग ुगनि गाउँपाचलकामा हुने िथा गरिने 

सम्पणूि चक्रयाकलापहरुको सफ्ट कचप सिूना िथा अचभलेख केविमा चमचजटल 

भण्मािण गरिने व्यवस्था चमलापनेछ । 

एफ. एम. 

114. एर्.एम. िेचमयो सञ्िालन (व्यवस्थापन िथा सञ्िालन) कायिचवचध स्वीकृि गिी 

स्थानीय स्ििमा १०० वाटसम्मको िेचमयोको अनमुचि, र्दिाि, नवीकिण, सञ्िालन 

ि चनयमन गरिनेछ । 

खानेपानी व्र्वस्थापन 

115. गाउँपाचलका भिी स्व्छ, सर्ा खानेपानीको व्यवस्था गनि एक घि, एक धािा 

खानेपानी उपलधधिाको लाचग चवकासका साझरे्दािहरुको सहयोग ि समववयमा 

थप कायिक्रमहरु सञ्िालन गरिनेछ । 

116. खानेपानी आयोजनाहरु सञ्िालन गर्दाि चवगिमा सरुु गरिएका क्रमागि 

आयोजनाहरुलाई प्राथचमकिा िाख्र्द ैथप सम्भावना ि आवश्यकिालाई मध्यनजि 

गिी कायिक्रम िजूिमा गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

117. गाउँपाचलकाबाट सञ्िाचलि खानेपानी आयोजनाहरुको अपनत्व बोध गिाउन 

उपभोक्ताहरुको लागि सहभाचगिा सचुनचिि गरिनकुा साथै ममिि सम्भाि 

सचमचिलाई चक्रयाचशल गिापनेछ । 

साविजर्नक सहकारी र्नजी साझेदारी 

118. चिचिला गाउँपाचलकाले आ.व. २०७७/०७८ मा चवचभवन चवषयक्षेरगि 

कायिक्रमहरु सञ्िालन गर्दाि सहकािी ि चनजी क्षेरसँग साझरे्दािी गनि सक्नेछ । 

यसका लाचग चिचिला गाउँपाचलकाले एक समपिूक कोष खमा गनेछ । 

भवन िथा भवन सरं्हिा 

119. चिचिला गाउँपाचलकामा नयाँ चनमािण हुने भवनहरु भवन आिाि संचहिा मापर्दण्म  

पिुा गिी गाउँपाचलकाबाट अनमुचि चलएि चनमािण गनुि पनेछ । अवयथा चिचिला 

गाउँपाचलकाबाट उपलधध गिापने भवन पवूािधाि सम्बवधी सेवा सचुवधाबाट 

बचञ्िि गिापनेछ । 

120. चिचिला गाउँपाचलकामा स्व्छ, हिाभिा, स्वस्थ्य िथा र्दीगो शहिी चवकासको 

लाचग भवन चनमािण मापर्दण्म लाग ुगरिनेछ । 

121. चवकचसि मलुकुमा अपनापएको भवन संचहिा समिेको अनसुिण गिी पवटिनेशनल 

स्टेट अर् आटिमा आधारिि हुने गिी बनापने अत्याधचुनक भवनहरुको चनमािण 

संचहिाको  नीचिगि आधाि िय गरिनेछ । 

122. नयाँ भवन चनमािण गर्दाि भकूम्प प्रचििोधी ि काठको मारा कम हुने गिी लागि 

अनमुान (Design estimate) ियाि गरिनेछ । 

123. भ-ूकम्पको जोचखमलाई मध्यनजि गिी नेपाल सिकाि संघीय माचमला िथा 

सामावय प्रशासन मवरालयले जािी गिेको वस्िी चवकास सहिी योजना िथा भवन 



पाना  को पाना  

 

चनमािण सम्बवधी आधािभिू मागिर्दशिन, २०७२ लाई साविजचनक भवनहरुमा 

अचनवायि लाग ुगरिनेछ भने नीजी भवनहरुमा क्रचमक रुपमा लाग ुगरिनेछ । 

124. गाउँपाचलका के्षरमा अनचधकृि रुपमा गरिने प्लचटङ (Plotting) लाई पणूि रुपमा 

चनरुत्साहन गरिनेछ । 

125. सहकािी िथा सामरु्दाचयक भवनहरु चनमािणको प्रस्िावनाहरु उपि जनसाङ्चख्यक 

अनपुाि, आवश्यकिा, प्रचिर्ल ि औचित्य समिेलाई मध्यनजि गिी चिचिला 

गाउँपाचलकाले पूँजीगि अनरु्दान उपलधध गिाउन सक्नेछ । 

र्नमािण इजाजि 

126.  "घ"  वगिको चनमािण व्यवसायी पजाजि पर सम्बवधी कायिचवचधलाई आवश्यक 

सशोधन गिी चनमािण व्यवसायीको पािर्दचशििा, स्व्छिा, पमावर्दारििा, 

जवार्र्दचेहिा, चवश्वसचनयिा िथा भरे्दभाविचहि प्रचिस्पधािको चवकास गरिनेछ । 

जग्गा नापी िथा नक्शा 

127. गाउँपाचलकामा बवने साविजचनक, संस्थागि िथा नीजी भवन संििनाको नक्शा 

पास गनुिपन ेप्रावधानलाई िरुुवि लाग ुगरिनेछ । 

128. साचवकर्दचेख जग्गा भोगिलन गर्द ैचर््म बकु उिाि गरिसकेका िि जग्गा र्दिाि गनि 

बाँकी िहकेाहरुको लगि संकलन गिी जग्गा र्दिाि प्रचक्रयालाई सहजीकिण गरिनेछ 

। 

129. साविजचनक िथा ऐलानी जग्गा, घि लगायिका सम्पचत्तहरुको अद्यावचधक 

अचभलेख िाखी उपयोगको व्यवस्था चमलापनेछ । 

भू-उपर्ोग 



पाना  को पाना  

 

130. जचमनको स्वरुप, प्रकृचि िथा जलवायकुो आधािमा वगीकिण गिी भ-ूउपयोगको 

वजै्ञाचनक नीचि अवलम्बन गरिनेछ । 

131. चिचिला गाउँपाचलकाको सम्रज भचूमलाई आधािभिू रुपमा कृचष के्षर, आवासीय 

क्षेर, व्यवसाचयक क्षेर, औद्योचगक क्षेर, धाचमिक वन क्षेर,  साँस्कृचिक िथा 

पिुािाचत्वक के्षर, पयिटन क्षेर, नर्दी िथा िालिलैया क्षेर, वन क्षेर, साविजचन 

उपयोग िथा खलुा के्षर, चनमािण सामा्रजी (ढुंङगा, बालवुा चगट्टी) उत्खनन के्षर 

लगायिका चवचभवन भ-ूउपयोगका क्षेरहरु (Land Use Zone) मा वगीकिण 

गरिनेछ । 

132. कृचषयोग्य भचूमको गिै कृचष प्रयोग, कृचष भचूमलाई बाँझो िाख्ने प्रवचृि ि 

अचनयचवरि खचण्मकिणलाई चनरुत्साचहि गर्दै कृचष योग्य भचूमको समचुिि उपयोग 

एवम ्संिक्षण सचुनचिि गरिनेछ । 

133. स्व्छ, सवुर्दि, सचुवधा सम्पवन िथा सिुचक्षि वस्िी चवकास ि योजनावद्ध एव ंर्दीगो 

शहिीकिण सचुनचिि गरिनेछ । 

134. वन िथा अवय प्राकृचिक सम्पर्दाको संिक्षण एवम ् समचुिि उपयोग सचुनचिि 

गरिनेछ । 

135. भ-ू उपयोग योजना सम्बवधी सिूना चवकास गरिनेछ । 

वस्िी र्वकास 

136. एकीकृि वस्िी चवकासको अवधािणालाई वस्िी चवकास कायिक्रम िय गिी लाग ु

गनि र्दीघिकालीन िणनीचि बनापनेछ । 

137. सिुचक्षि वस्िी स्थानका आधाि िथा मापर्दण्महरु चनधाििण गिी वस्िी चवकासलाई 

व्यवचस्थि गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

138. प्राकृचिक प्रकोपको जोचखम व्यवस्थापनमा सामरु्दाचयक क्षमिा चवकास िथा 

जोचखमयकु्त वस्िीको पचहिान गिी वस्िी स्थानावििण गनि आवश्यक कर्दम 

िाचलनेछ । 

139. स्व्छ, सवुर्दि, सचुबधा सम्पवन िथा सिुचक्षि वस्िी चवकास ि योजनावद्ध एवं र्दीगो 

शहिीकिण सचुनचिि गरिनेछ । 

140. चिचिला गाउँपाचलकामा शवर्दाहस्थललाई व्यवचस्थि गर्द ै लचगनेछ । 

शवर्दाहस्थलबाट हुने वािाविण प्रर्दषुणलाई वयनूीकिण गनि आधचुनक प्रचवचध 

के्रमोटोरियम (Crematorium) को प्रयोग क्रचमक रुपमा गरिनेछ ।  

र्ोजना िथा अनुगमन 

उपभोक्ता सर्मर्ि पररिालन 

141. जनिा िथा उपभोक्ता हरूलाई उ्ििम सहभाचगिा गिाउनको लागी उपभोक्ता 

सचमचिबाट योजनाहरू सञ्िालन गरिनेछ । 

142. सचमचिमा कुनै र्ौजर्दािी अचभयोगमा कसिुर्दाि ठहरिएको, वा सो प्रकृचिको 

अचभयोगको मदु्दा वयाचयक एवम ् अथिवयाचयक चनकायहरुमा चविािाधीन िहकेो, 

पेश्की र्छ्यौट नगिेको, भ्ररिािाि गिेको, बहुचववाह गिेको व्यचक्त िहन पाउने छैन 

। ि प्रत्येक सर्दस्यले आयोजना सम्झौिाका क्रममा आफ्नो नागरिकिाको 

प्रचिचलचप साथ उपयुिक्त व्यहोिामा कसिुर्दाि नठहरिएको स्व-घोषणा पर समावेश 

गनुिपनेछ । 

143. साविजचनक लाभको पर्द धािण गिेको कुनै पचन व्यचक्त (पर्दाचधकािी, कमििािी, 

चशक्षक, संघसंस्थाका व्यचक्त) सचमचिमा बस्न पाउने छैन ।  

144. सचमचिका मखु्य पर्दाचधकािीहरुले आयोजना सम्झौिा गर्दाि २/२ प्रचि र्ोटो 

अचनवायि रुपमा पेश गनुिपनेछ । 



पाना  को पाना  

 

145. सचमचिले आम भलेामा चनणिय अचभलेख िोचकएको ढाँिामा कचम्िमा १ जना 

पर्दाचधकािी ि १ जना कमििािी समिेलाई िोहविमा िाखी सचमचि गठन गनुिपनेछ । 

146. प्रत्येक सचमचिले शवुय पेश्कीमा आधारिि भएि आयोजना सञ्िालन गनुिपनेछ । 

147. उपभोक्ता सचमचिबाट योजना सञ्िालन गर्दाि १०% लागि सहभाचगिालाई 

अचनवायि गरिएको छ । 

148. सचमचिले काम सम्पवन गरिसकेपचछ बाँकी िहन गएका खप्ने सामानहरु ममिि 

सम्भाि सचमचि गठन भएको भए सो सचमचिलाई ि सो नभए गाउँ कायिपाचलकाको 

कायािलयलाई बझुाउन ुपनेछ । िि ममिि सम्भाि सचमचिलाई बझुाएको सामानको 

चवविणको एक प्रचि गाउँ कायिपाचलकाको कायािलयमा जानकािीको लाचग 

बझुाउनपुनेछ ।  

149. गाउँपाचलका स्ििीय अनगुमन िथा सपुिीवके्षण सचमचि िथा वमा स्ििीय अनगुमन 

िथा सपुिीवके्षण सचमचिबाट चनिविि आयोजना अनगुमन हुनेछ । यसप्रकाि 

उपयुिक्त सचमचिहरुले िाय सचहिको प्रचिवरे्दन ियाि गनेछ । उक्त प्रचिवरे्दनमा 

अनगुमन संयोजक िथा सम्बचवधि चवषयगि प्रमखु/संयोजकको सर्दि गने िाय 

सचहिको कचम्िमा २/३ सर्दि गने िाय पेश भए पिाि मार योजना र्िर्ािकको 

कािवाही िलाईनेछ । िि उक्त प्रचिवरे्दनमा चवशेष परिचस्थचि पचुष्ट भएको खण्ममा 

बाहके सबै सर्दस्यहरुले िाय पेश गनुिपनेछ । 

150. एक सचमचिमा एकाघिका एक जना मार सर्दस्य सचमचिमा बस्न पाउने छ । 

151. उपभोक्ता सचमचिबाट आयोजना सञ्िालन गर्दाि गाउँ कायिपाचलकाको कायािलयले 

िोचकएको शु् क प्राि गिी सम्बचवधि उपभोक्ता सचमचिलाई योजनासम्बद्ध 

कागजािहरु सचहिको र्ािाम उपलधध गिाउनेछ ।  

152. उपभोक्ता सचमचिलाई योजना सम्झौिा भएपिाि कायािर्दशे प्रर्दान गनुिअचघ गाउँ 

कायिपाचलकाको कायािलयबाट अनचुशक्षण कायिक्रम सञ्िालन गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

153. उपभोक्ता सचमचि सम्बवधी व्यवस्थालाई थप व्यवचस्थि गनि योजना सञ्िालन 

सम्बवधी कायिचवचध, २०७४ लाई सामचयक संशोधन गिी लाग ुगरिनेछ ।  

अनुगमन 

154. चिचिला गाउँपाचलकाबाट सञ्िालन गरिने चवचभवन योजनाहरुलाई वमा स्ििीय 

िथा गाउँपाचलका स्ििीय गिी र्दईु वगिमा चवभाजन गरिनेछ ।  

155. योजना िथा कायिक्रमहरूलाई गाउँपाचलका स्ििीय अनगुमन सचमचिबाट गरिनेछ ।  

156.  अनगुमन सम्बवधी व्यवस्थालाई प्रभावकािी बनाउन गाउँ कायिपाचलकाको 

कायािलयको भचूमकालाई सबल, सक्षम िथा प्रभावकािी बनापनेछ । 

वािावरण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन 

वन 

157. उपलधध बन क्षेरबाट चिचिला गाउँपाचलकाको कुल ्रजाहिस्थ उत्पार्दनमा साथिक 

योगर्दान हुने सक्ने यथाथिलाई स्वीकाि गर्द ैवन के्षरबाट िोजगािी सजृना गने गिी 

एक बन एक उपभोक्ता समहुको स्थापना गरिनेछ । 

158. चिचिला गाउँपाचलकामा िहकेा िालिलैया के्षरलाई संिक्षण ि संबद्धिन कायिक्रम 

संिालन गिी पयिटकीय गविव्य के्षरको रुपमा चवकास गरिनेछ । 

159. चिचिला गाउँपाचलकाको समचृद्धको लाचग वन जंगलको सर्दपुयोग गने नीचि 

अगाचम बढापनेछ । वजै्ञाचनक वन व्यवस्थापनको कायिक्रम अविगिि वनजवय 

पर्दाथि उत्पार्दन ि सर्दपुयोग गने कायिक्रम अचघ बढापनेछ । 

160. चिचिला गाँउपाचलका चभर जचमबटुी लगायिका वन पैर्दाविमा आधारिि उद्योग 

स्थापना गरिनेछ । यस्िा उद्योगमा सिकािी, चनजी, सहकािी ि समरु्दाचयक साझरे्दािी 

िहनेछ । 



पाना  को पाना  

 

161. चवकासात्मक गचिचवचधहरु सञ्िालन गर्दाि समक के्षरहरुमा वकृ्षिोपण 

अचभयानलाई लाग ुगरिनेछ । 

162. वन व्यवस्थापनलाई थप पािर्दशी, जवार्र्दहेी, उत्तिर्दायी ि समावशेी बनाई सक्षम 

बनापनेछ । 

163. र्दीगो वन व्यवस्थापनद्वािा वन के्षरको उत्पार्दकत्व ि वन पैर्दाविको उत्पार्दन वचृद्ध 

गरिनेछ । 

164. जचैवक चवचवधिा ि स्रोिको संिक्षण लगायि वािाविणीय सेवाबाट प्राि हुने लाभ 

वचृद्ध गर्द ैवयायोचिि चवििण सुचनचिि गरिनेछ । 

165. नीजी के्षरलाई वन चवकास िथा चवस्िािमा संलग्न गिाउँर्द ै वनजवय उद्यमको 

प्रवद्धिन, उत्पार्दनको चवचवचधकिण ि बजािीकिणबाट मू् य अचभवचृद्ध ि हरिि 

िोजगािी चसजिना गरिनेछ । 

166. वन के्षरमा सुशासन, समावशेीकिण ि सामाचजक वयाय प्रवद्धिनको लाचग 

व्यवस्थापनलाई थप सक्षम बनापनेछ । 

167. धिािल अनरुुप उवनि जािको बोटचबरुवाको वकृ्षिोपणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

वन्र्जन्िु 

168. चिचिला गाउँपाचलकाको सम्पणूि के्षरको सम्भाव्यिा अध्ययन गिी ववयजविु 

आिक्षण क्षेर चवकासको नीचि अवलम्बन गरिनेछ । 

169. ववयजवय उद्योगको प्रवद्धिन, उत्पार्दनको चवचवचधकिण ि बजािीकिण मार्ि ि 

अथििवरमा टेवा प्ु याउन वन के्षरको र्दीगो चवकास िथा संिक्षणमा नीजी के्षरलाई 

आकचषिि गरिनेछ । 

170. ववयजवि ु चशकािका गचिचवचधहरुलाई कमा चनगिानी िाखी काननूी कािबाहीको 

र्दायिामा ्यापनेछ । 



पाना  को पाना  

 

भू- संरक्षण 

171.  चिचिला गाउँपाचलकामा िहकेा जोचखमयकु्त के्षरहरुलाई चनयवरण ि संिक्षण 

गरिनेछ । 

172. जचैवक चवचवधिा ि जचैवक स्रोिको संिक्षण लगायि वािाविणीय सेवाबाट प्राि 

हुने लाभको वयायोचिि चवििण सचुनचिि गरिनेछ । 

173. जल िथा भचूमको संिक्षण साथै भचूमको उत्पार्दकत्व वचृद्ध गिी कृचष उत्पार्दन 

बढाउन, सहयोग प्ु याउन जलाधाि के्षरको एकीकृि संिक्षण िथा व्यवस्थापन 

गरिनेछ । 

वािावरण 

174. चिचिला गाउँपाचलका चभर वािाविण संिक्षण ि सविलुनको लाचग एक घि पाँि 

चवरुवा िोप्ने कायिक्रमलाई अचनवायि गरिनेछ । सबैभवर्दा बढी चवरुवा िोप्ने ि 

हुकािउने घिपरिवािलाई चवशषे सम्मान ि पिुस्कािको प्रर्दान गरिनेछ । 

175. वािाविण अनकुुलका वन पैर्दावािहरुको चवस्िाि, चवचवचधकिण गरिनेछ । 

वािाविण संिक्षण ि व्यवस्थापन गरिनेछ । 

176. र्दीगो वन व्यवस्थापन गिी वन क्षेरको उत्पार्दकत्व ि वन पैर्दावि उत्पार्दनको वचृद्ध 

गरिनेछ  । 

177. वािाविण संिक्षण गनि वकृ्षिोपण कायिक्रम सञ्िालन गर्दाि चििेिाप, पाखासाँि, 

िानी िाप,लामपािे, साल, बेि, लाचलगिुाँस, चिमल, लौठस्ला, धपुी, 

पाउलेचनया, अशोक, उत्तीस, ओखिलाई मखु्य प्राथचमकिा चर्दपनेछ । 

पर्ािवरण 

178. पयािविण संिक्षणलाई सामाचजक उत्तिर्दाचयत्वको कामको सिूीमा प्राथचमकिा 

चर्दपनेछ । कायािलय कामकाजमा कायािलयीय गचिचवचधहरु सञ्िालन गर्दाि Save 



पाना  को पाना  

 

the Office Paper Stop को अवधािणालाई कायािववयन गरि पयािविण 

अचभयान सञ्िालन गरिनेछ । 

179.  प्लाचष्टक झोलाको सट्टामा कागजी झोला, जटुको झोलालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

180. जलवाय ु परिवििनमा पारिचस्थकीय प्रणाली, स्थानीय जनिा ि जीचवकोपाजिनमा 

पनि सक्ने प्रभावलाई कम गनि वयनूीकिण िथा अनकूुलनका कायिक्रम सञ्िालन 

गरिनेछ । 

जलाधार संरक्षण 

181. स्व्छ खानेपानीको महुानहरु पचहिान िथा खोजी गिी पानीका महुानहरुको 

संिक्षण गरिनेछ । 

182. पोखिीगाउँ पोखिी, किाने पोखिी, मत्स्यपोखिी जलाधािलाई संिक्षण गिी आय 

आजिनमा टेवा प्ु याउन एकीकृि गरुुयोजना ियाि पारिनेछ । 

183. धवुाँछाँगालाई िहस्यमयी जलाधाि क्षेरको रुपमा चवकास गरिनेछ । 

184. एक टोल एक पोखिीको अवधािणालाई क्रचमक रुपमा लाग ुगरिर्द ैलचगनेछ ।  

फोहोरमैला व्र्वस्थापन 

185. र्ोहोिमलैाको व्यवस्थापन गनि स्थानावििण केवि (Transfer Station), 

्याण्मचर्ल सापट, प्रशोधन प्लाण्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, बायोग्याँस प्लाण्ट लगायि 

र्ोहोिमलैाको संकलन, अचविम चवसजिन िथा प्रशोधनका लाचग आवश्यक पने 

पवूािधाि िथा संििनाको चनमािण िथा सञ्िालन गनि आवश्यक नीचि अवलम्बन 

गरिनेछ । 

186. र्ोहोिमलैाको उत्पार्दनमा कमी ्याउने, र्ोहोिमलैाको पथृकीकिण गने, 

र्ोहोिमलैा चनरकाशन, र्ोहोिमलैा संकलन, र्ोहोिमैला ढुवानी, र्ोहोिमलैाको 

वयनूीकिण, पनुुः प्रयोग, पनुुः िक्रण गनि आवश्यक कायिक्रम िय गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

र्वपद् व्र्वस्थापन 

187. चवपर्द ्पवूि ियािी िथा प्रचिकायि योजना जोचखम वयचूनकिण सम्बवधी कायियोजना 

बनाई कायािववयनमा ्यापनेछ । 

188. चवपर्द ्व्यवस्थापनमा संघ, प्रर्दशे ि स्थानीय समरु्दाय, संघ संस्था, नीजी के्षरसँगको 

सहयोग, समववय ि सहकायि गरिनेछ । 

189. प्रकोप व्यवस्थापन कोषका स्थापना िथा सञ्िालन ि स्रोिको साधनको 

परििालन गरिनेछ । 

190. चवपर्द ् वयनूीकिण सम्बवधी पवूि सिूना प्रणाली सम्बवधी कायिक्रमको िजुिमा ि 

कायािववयन गरिनेछ । 

191. चवपर्द ् पवूि ियािी खोज िथा उद्वाि िाहि सामा्रजीको पवूि भण्मािण चवििण ि 

समववय गरिनेछ । 

192. चवपर्द ् जोचखम के्षरको नक्साङ्कन िथा वस्िीहरुको परििालन ि स्थानावििण 

गरिनेछ ।  

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन सुशासन 

193. साविजचनक पर्द धािण गिेका व्यचक्तले मयािचर्दि, चमिव्ययी एवम ्उर्दाहिणीय रुपमा 

प्रस्ििु भई अनकुिणीय कायिशैलीमा प्रस्ििु हुनपुनेछ । 

194. सिकािी सवािी साधन सिकािी काममा अचधकृि व्यचक्त (authorized 

personnel) बाट मार प्रयोग  गरिनेछ । 

लेखांकन 

195. महालेखा पिीक्षकको कायािलयबाट स्वीकृि एकीकृि आचथिक संकेि िथा 

वगीकिण ि व्याख्या अनरुुप आम्र्दानी िथा खििको लेखाङ्कन कायम गरिनेछ ।  



पाना  को पाना  

 

196. गाउँपाचलकामा हुने सबै प्रकािका आचथिक कािोबािलाई बैंचकङ प्रणालीमा आवद्ध 

गिी शवूय नगर्द कािोबािलाई लाग ुगरिनेछ ।  

197. प्रर्दशे िथा स्थानीय सचञ्िि कोष धयवस्थापन प्रणाली [Sub-National 

Treasury Regulatory Application (SuTRA)] मा गाउँपाचलकाको 

चवत्तीय गचिचवचधहरुलाई लेखांकन गरिनेछ ।  

राजस्व पररिालन 

198. एकीकृि सम्पचत्त किलाई स्वावलम्ब ि आत्मचनभिि चिचिला गाउँपाचलकाको 

आधािको रुपमा चवकास गरिनेछ । 

र्वत्तीर् अनुशासन 

199. संघीय चवत्त संििनालाई  सदुृढ ि सबल बनाउने िाचरिय नीचिलाई टेवा प्ु याउन 

समदृ्ध अथििवर चनमािणका लाचग स्थानीय िाजस्व नीचि अवलम्वन गरिनेछ । 

200. किको र्दि बढाउन ुभवर्दा किको र्दायिा चवस्िािलाई प्राथचमकिा चर्दई किाधािलाई 

थप र्िाचकलो बनाउँर्द ैलचगनेछ । 

201. आयआजिन ि व्यवसाय गने चिचकत्सक, पचवजचनयि, वचकल, स्लाहकाि, 

कलाकाि, खलेामी, चवचभवन चशक्षण संस्थामा प्राध्यापन गने व्यचक्तहरु लगायि 

सबैलाई स्थायी लेखा नम्बि प्रर्दान गने कायिलाई चनिविििा चर्दई किर्दािालाई 

किको र्दायिामा ्यापनेछ । 

202. किर्दािा िथा आम नागरिकका लाचग सिूनामलूक एवम ् सिेिना अचभवचृद्ध 

सम्बवधी किर्दािा चशक्षा कायिक्रमलाई चनिविि रुपमा सञ्िालन गरिनेछ । यस्िो 

चशक्षा, सिूना ि सिेिना सम्बवधी कायिहरु आवश्यकिा अनसुाि नीजी, 

गिैसिकािी, उपभोक्ता चहिकािी एव ंपेशागि संघसंस्थाहरु समिेको सहभाचगिा ि 

समववयमा सञ्िालन गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

203. किको बािेमा जानकािी चर्दन स्थानीय पाठक्रममा नेपालको कि प्रणाली सम्बवधी 

चबषय समावशे गनि आवश्यक समववय गरिनेछ । 

र्वत्तीर् जोर्खम न्रू्नीकरण 

204. आचथिक र्दाचयत्व चसजिना हुने चवषयमा कुनै पचन चनणिय गर्दाि स्रोिको सचुनचिििा 

कायम गिेि मार गरिनेछ ।  

205. गाउँपाचलका मािहिका कायािलयहरु सकेसम्म व्यापारिक के्षर ि प्रमखु मागिमा घि 

बहालमा नचलई वयनूिम आवश्यकिा ि सचुवधा भएको घि बहालमा चलने 

व्यवस्था गरिनेछ । 

साविजर्नक सुनुवाई, सामार्जक पररक्षण 

206. स्थानीय िह ि नागरिकहरुका बीिमा र्दोहोिो संवार्द स्थाचपि गनि ि त्यस्िो 

संवार्दबाट जनिालाई र्दशे चवकासको प्रचक्रयामा ििनात्मक प्रचिचनचधत्व गिाई 

पािर्दचशििाको माध्यमद्वािा स्थानीय िहको चवकास चनमािण कायि ि सेवा प्रवाहलाई 

गणुस्ििीय ि प्रभावकािी बनाई चजम्मेवािीको संस्काि बसाउन साविजचनक 

सनुवुाईको कायिलाई व्यवचस्थि गरिनेछ । 

207. साविजचनक सनुवुाईका लाचग सहजकिािको प्रबवध ि बजटे व्यवस्था गरिनेछ ।  

आन्िररक लेखा परीक्षण िथा आन्िरीक र्नर्न्रण प्रणाली 

208. आविरिक लेखा पिीक्षणको माध्यमबाट चिचिला गाउँपाचलकाको आचथिक 

प्रशासन सम्बवधी काननूी व्यवस्था एवम ्कायिचवचधहरु पालना गिी गिाई चवत्तीय 

अनशुासन कायम गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

209. आविरिक लेखापिीक्षण पकाईलाई अचवलम्ब गठन गिी चिचिला 

गाउँपाचलकाबाट चनचर्दिष्ट उद्दशे्य हाचसल गनि गरिएको लगानी चनयचमि, चमिव्ययी ि 

प्रभावकािी बनाउने कायिको थालनी गरिनेछ । 

210. चिचिला गाउँपाचलकाबाट गरिने आम्र्दानी िथा खिि ि त्यसको लेखाङ्कन 

प्रिचलि काननूद्वािा चनचर्दिष्ट प्रचक्रया अनरुुप भए वा नभएको पिीक्षण गिी चवत्तीय 

पािर्दशीिा ि जवार्र्दचेहिा कायम गरिनेछ । 

211. आविरिक लेखापिीक्षण सम्बवधी सधुािका चवषयवस्िहुरुलाई प्रभावकािी पानि 

नीचिगि पषृ्ठपोषण प्राि गने संयवरको चवकास गरिनेछ । 

212. महालेखा पिीक्षकबाट हुने अचविम लेखा पिीक्षणलाई सहयोग प्ु यापनेछ । 

अर्न्िम लेखा परीक्षण 

213. चिचिला गाउँपाचलकाको चवचभवन शीषिकमा चवचनयोजन भई एक आ.व. को 

समाि भपसकेपचछ गिेका खििहरुको सम्पणूि र्ाँटबािीहरुलाई महालेखा 

पिीक्षकको कायािलयको स्थलगि मोि समक्ष आचथिक ऐन, चनयम, कायिचवचध 

एवम ्औचित्य समिेको आधािमा अचविम लेखा पिीक्षण गरिनेछ । 

214. अचविम लेखापिीक्षणका क्रममा औ्यापएका रटुी, कमजोिीहरु सम्बचवधि 

कायािलयसँग सम्पकि  गिी ित्काल प्रमाण मगाई बेरुज ुर्छ्यौट गरिनेछ । 

बेरुजु फछ्र्ौट 

215. अचविम लेखापिीक्षणबाट औ्यापएका बेरुजहुरुको अद्यावचधक लगि कायम 

गरिनेछ । 

216. भएको बेरुज ु र्छ्यौटको लाचग मािहिका कायािलयहरु, सचमचिहरु िथा 

व्यचक्तहरुलाई िाकेिा गिी प्रमाणहरु समपिीक्षणको लाचग महालेखा पिीक्षकको 

कायािलयमा लेखापढी गिापनेछ । 



पाना  को पाना  

 

217. महालेखा पिीक्षकको चवभागबाट बेरुजकुो लगि कट्टा भई आए पिाि सम्बचवधि 

कायािलयहरु, सचमचिहरु िथा व्यचक्तहरुलाई बेरुज ु लगि कट्टाको जानकािी 

गिापनेछ । 

218. चिचिला गाउँपाचलकामा आचथिक सशुासन कायम िाख्न बेरुज ु र्छ्यौट सचमचि 

गठन गिी महालेखा पिीक्षकको कायािलयबाट अचविम लेखा पिीक्षणका क्रममा 

र्दचेखएका बेरुजहुरुलाई र्छ्यौट गने अचभयान सञ्िालन गरिनेछ । 

सूिना िथा सञ्िार व्र्वस्थापन 

219. गाउँपाचलकामा अविि सञ्िािलाई प्रभावकािी िु् याउन पवटिकम प्रचवचधको 

प्रयोग ि चवस्िाि गरिनेछ । 

220. सञ् िािको माध्यमलाई व्यवस्थापन गनि, सिूना प्रवाह गनि यस गाउँपाचलकाको 

वबेसापटलाई िसु्ि र्दरुुस्ि बनाईनेछ । 

221. चवकास चनमािणका सम्पणूि गचिचबचधहरुलापि िेचमयो िथा परपचरका मार्ि ि प्रिाि 

प्रसाि एव ंजानकािी गिापनेछ । 

222. टेचलचभजन, टेचलर्ोन िथा पिवटिनेट सेवाको पहुिँ ि गणुस्िि अचभबचृद्धका लाचग 

आवश्यक पवूािधाि चनमािण गनि नेपाल टेचलकम, एनसेल ि नेपाल टेचलचभजन 

लगायिका कम्पनीहरुमा चबषेश पहल गरिनेछ । 

223. अचभलेख धयवस्थापनमा नवीनिम सिूना प्रचबचधको प्रयोग गरिनेछ । 

संस्थागि र्वकास िथा सेवा प्रवाह 

मानव संशाधन र्वकास 

224. चिचिला गाउँपाचलकामा िहकेो जनशचक्तको पचहिान गिी गिैसिकािी संस्थाहरुले 

कुनै पचन कायिक्रमको लाचग जनशचक्त छनौट गर्दाि समावशेीिाको चसद्दावि, 

सहायिा चमलान (Aid Harmonization) को चसद्दावि अवलम्बन गने नीचि 

चलपनेछ । 



पाना  को पाना  

 

225. गाउँपाचलका चस्थि साविजचनक चनकायहरुबाट सम्पार्दन हुन ेसेवा प्रवाह िथा काम 

कािवाहीको उचिि मू् याङ्कन गिी पिुस्काि ि र्दण्म (reward and 

punishment) को व्यवस्था गरिनेछ । 

226. गाउँ कायिपाचलका ि वमा कायािलयहरुको र्दिबवर्दी सिंिना संघीय सिकाि ि 

प्रार्दचेशक सिकािसँग संगठन ि चवकास (organization and  Management) 

सम्बवधी आवश्यक समववय, पिामशि ि साझरे्दािी गिी सोही अनरुुप पर्दपचूिि, 

समायोजन, र्दिबवर्दी चसजिना, सरुवा, बढुवा िथा वचृत्त चवकास प्रणाली (career 

development system) लाई व्यवचस्थि गरिनेछ । 

227. संघीय िथा प्रार्दचेशक सिकािको अनरु्दानमा प्राि हुन े योजना, परियोजना िथा 

चज्ला समववय सचमचिबाट समायोजन भई आउने चवचभवन र्दिबवर्दीका 

कमििािीहरुको यथोचिि परििालन गने नीचि अवलम्बन गनुिका साथै उक्त 

पर्दहरुको कायिबोझ, कायिपद्दचि ि कमििािीको आवश्किा लगायिका चवषयहरुको 

अध्ययन गिी र्दिबवर्दी हिेरे्ि िथा कटौचि  गर्द ैजाने ि स्वचणिम चवर्दाई (golden 

handshake) गने सचहिको मानव संशाधन व्यवस्थापन (human resource 

management)  नीचिलाई अवलम्बन गरिनेछ । 

228. चिचिला गाउँपाचलका मािहिका कमििािी प्रशासन सम्बवधी चवचनयम, कमििािी 

क्याण कोष, ममिि सम्भाि कोष लगायिका चवचनयम, चनर्दचेशका िथा 

कायिचवचधहरु िय गरिनेछ । 

संस्थागि क्षमिा र्वकास 

229. सिकािी िथा गिैसिकािी संस्थाहरुको नीचि, कायिक्रम लगायिका चवषयमा सधुाि 

्याउन सिूना िथा अचभलेख केविलाई सदुृढीकिण गरिनेछ । 

230. गाउँपाचलका स्ििमा एचककृि सेवा केवि (Integrated Service Center) को 

अवधािणालाई सेवा प्रवाहमा जोम्न सचकने सम्भाव्यिाको अध्ययन गिी उचिि 

कायिक्रम िय गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

संस्थागि पूवािधार 

231. गाउँपाचलकाको क्षमिा वचृद्ध लगायिको कायि प्रभावकािी गनि, सेवा प्रवाह, 

कमििािी व्यवस्थापन लगायिका चवषयलाई प्रभावकािी बनाउन आविरिक श्रोि 

वचृद्ध गनि कि प्रणाली (tax system)लाई र्िाचकलो िथा प्रभावकािी बनापनेछ । 

232. चवद्यिुीय शासन प्रणाली (e-governance system) मार्ि ि चिचिला 

गाउँपाचलका क्षेरका सबै सिकािी िथा गिैसिकािी कायािलयहरुको काम 

कािवाहीहरुमा प्रभावकारििा ्याउन कमििािीहरुको क्षमिा चवकास जस्िा 

कायिक्रमहरु संिालन कायिलाई अवलम्बन गरिनेछ । 

233. क्षमिा चवकास योजना (capacity development plan) िय गिी 

गाउँपाचलकाको आवश्यकिा ि िाहना अनरुुप अवलम्वन गरिनेछ । 

234. सामाचजक आचथिक उद्यमचशलिाको चवकास गर्दै यवुा लचक्षि सेवा, सचुवधा ि 

िोजगाि लगायिका अवसिहरुमा वचृद्ध गर्द ै पलायन हुनबाट जोगाउन चवचभवन 

चकचसमका क्षमिा चवकास िथा आयआजिनका कायिक्रमहरु सञ् िालन गनि 

िोजगाि सिूना केवि स्थापना सम्बवधमा आवश्यक कर्दम बढापनेछ । 

नागररक बडापर िथा टोकन प्रणाली 

235. चमचजटल नागरिक बमापरको चनमािण गिी बमापरमा साविजचनक चनकायबाट 

प्रवाह गरिने सबै सेवाहरुको लागि, समय, प्रचक्रया, सम्बचवधि अचधकािी ि 

गनुासो सनुवुाई गने प्रचक्रयालाई चनिविि अद्यावचधक गरिनेछ । 

सेवा प्रवाहमा र्वदु्यिीर् सूिना प्रर्वर्धको प्रर्ोग 

236. चवद्यिुीय सिूना प्रचवचध साविजचनक सेवा प्रवाहका चवचभवन क्षेरहरुमा प्रयोग गिी 

स्विाचलि सेवा प्रवाह (Auto-piloting Service Delivery) बनाउन जोम 

चर्दपनेछ । 
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सामार्जक र्वकास सर्मर्ि 

र्शक्षा 

237. चिचिला गाउँपाचलकाले चशक्षा के्षरलाई समचृद्धको आधािको रुपमा ्रजहण गर्द ैएक 

स्थानीय िह एक नमनुा चवद्यालयको अवधािणालाई कायािववयन गनि आवश्यक 

कायिक्रम िजूिमा गरिनेछ । 

238. चवद्यालयहरुमा चशक्षकहरुको चनयचमििा िथा प्रभावकािी चशक्षण चसकाई 

चक्रयाकलापको लाचग चवद्याथी िेक चलष्ट िथा प-हाचजिी क्रमागि रुपमा 

चवद्यालयहरुमा लाग ुगरिर्द ैलचगनेछ । 

239. चशक्षामा सिूना िथा सञ्िाि प्रचवचधको प्रभाव िथा महत्वलाई आत्मसाि गर्दै 

एक चवद्यालय एक कम्प्यटुि चशक्षकको कायिक्रम क्रमागि रुपमा लाग ु गरिर्दैं 

लचगनेछ । 

240. चवगिमा िहकेो नीजी स्रोिको चशक्षकहरुको समस्यालाई चनमुिल पार्द ै चवद्याथी 

सङ्ख्याको प्रके्षपण गिी चशक्षकको र्दिबवर्दी पर्दपचूििलाई चनिविििा गरिनेछ । 

241. योग्य ि बरिष्ठ चशक्षकलापि नेितृ्व सचुम्पएि चबद्यालय प्रशासन िथा 

धयवस्थापनलापि िसु्ि र्दरुुस्ि बनाउन प्रधानाध्यापक चमलान कायिलाई यथाशक्य 

सदुृढीकिण गरिनेछ । 

242. चशक्षाको अवधािणालापि कायिमलूक बनाउर्द ैबालमरैी शचैक्षक वािाविण कायम 

गनि सम्वचवधि शचैक्षक सिोकािवालासँग संयकु्त योजना सचहि सहकायि ि 

समववयको नीचि चलईनेछ । 

243. चबद्यालय धयवस्थापन सचमचि, चशक्षक अचभभावक संघ, गाउँ चशक्षा सचमचिको 

गठन गिेि शचैक्षक चवकासका कायिक्रमहरुको कायि योजना चनमािण गिी कायािववयन 

गरिनेछ । 
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244. चबद्यालयलापि प्रर्दान गरिने चबचभव न अनरु्दान िकमहरुलापि लचक्षि बगिसम्म प्ु याउन 

आचथिक पािर्दचशििाको नीचि अवलम्वन गरिनेछ ि चबद्यालयको सामाचजक 

परिक्षणलापि अचनवायि ि प्रभावकािी बनापि कायािववयन गरिनेछ । 

245. सिकािी िथा गिै सिकािी संघ संस्थाहरुको सहकायि ि समववयमा चबद्यालय बाचहि 

िहकेा चबद्यालय उमिेका बालबाचलकाहरुको पचहिान गिी 

उनीहरुलापि औपिािीक चशक्षाको मलु प्रवाहमा समट्ेन  चबचभवन खालका 

चसजिनात्मक ि ििनात्मक कायिक्रमहरु सञ्िालन गरिनेछ । 

246. बस्िी बस्िीमा चनिक्षि जनसंख्याको पचहिान गिी अनौपिािीक चशक्षा संिालन 

गरि पणुि रूपमा साक्षि बनाईनेछ । 

247. चिचिला गाउँपाचलका क्षेर चभरका चवद्यालयहरुमा आवश्यकिा चनधाििण गिी 

चवचभव न चवद्यालयहरुमा कामकाजमा खटाउन सक्नेछ । 

248. यस  चिचिला गाउँपाचलका अविगििका चबद्यालयहरुलाई गाउँपाचलका स्ििीय 

खलेकूर्द ् िथा अचिरिक्त चक्रयाकलाप संञ्िालन गनि गिाउन प्राथचमकिा िथा 

प्रोत्साहन चर्दपनेछ । 

249. यस चिचिला गाउँपाचलकामा िहकेा सबै चबद्यालय िथा बाल चवकास केविलापि 

स्ििबचृद्ध गिी चशक्षकहरुलापि क्षमिा चवकासको लाचग सिोकािवालासँग 

आवश्यक पहल गरिनेछ । 

250. स्थानीय पाठ्यक्रमको चवषयमा यस गाउँपाचलकाको आवश्यकिालाई पचहिान 

गिी मािभृाषा िथा उत्पार्दनमलूक चवषयवस्िकुो छनौट गिी स्विोजगािको 

वािाविण सजृना गरिनेछ । 

251. शचैक्षक के्षरलाई िाजनीचिक हस्िके्षपमकु्त गिापनेछ । चिचिला गाउँपाचलकाका 

चवद्यालयहरुलाई शाचवि के्षर बनापनेछ । चवद्यालय चशक्षकको चवषयगि गणुस्िि 

मापर्दण्म ियाि गरिनेछ । यसका आधािमा चशक्षकहरुलाई प्रोत्साहन ि र्दण्मको 



पाना  को पाना  

 

व्यवस्था गरिनेछ । सम्रज शचैक्षक उपलचधधका सिूकहरुको आधािमा चिचिला 

गाउँपाचलकाचभर एक उत्कृष्ट चवद्यालयलाई पिुस्काि प्रर्दान गरिनेछ । 

252. सिूना प्रचवचधमरैी अध्यापन कायिलाई प्रोत्साहन गनि आवश्यक पवूािधािको 

व्यवस्था गरिनेछ । आगामी पाँि वषिचभरमा सबै चवद्यालयहरुमा पवटिनेट सेवा 

प्ु यापनेछ । 

स्वास््र् 

253. जनिामा गणुस्ििीय स्वास्थ्य सेवाहरुको प्रत्याभिू गनि यस गाउँपाचलकामा िहकेा 

स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक पने जनशचक्त धयवस्थापन ि परििालनका लाचग 

मानव संसाधन योजना ियाि गिी कायािववयन गनि पहल गरिनेछ । 

254. यस गाउँपाचलकालापि पणूि सिसर्ापि घोषणा गनि यस गाउँपाचलकाका सबै वमा ि 

बस्िीहरुमा खानेपानी िथा शौिालयहरुको अनगुमन िथा चनिीक्षण गिी 

आवश्यक धयवस्थापन गनि पहल गरिनेछ । 

255. अवििािचरिय र्दाि ृ चनकायहरुसँग आवश्यक समववय गिी एम्बलेुवस सेवालाई 

चिचिला गाउँपाचलकामा सिुारू गरिएकोमा चनिविििा चर्दईनेछ ।  

256. चिचिला गाउँपाचलकामा स्वास्थ्य बीमा कायिक्रमलाई उ्ि प्राथचमकिा चर्दपनेछ । 

िाचरिय बीमा बोमिबाट स्वास्थ्य वीमा कायिक्रम सरुु भपसकेपचछ स्वास्थ्य बीमाबाट 

बीचमि नहुनेलाई गाउँपाचलकाबाट कुनैपचन सहायिा प्रर्दान गरिनेछैन । 

257. गाउँपाचलकामा १५ शयैाको अस्पिाल चनमािणको लाचग आवश्यकीय पवूािधाि िय 

गरिनेछ ।  

258. चिचिला गाउँपाचलकामा स्वास्थ्य प्रयोगशाला चनमािणको सम्भाव्यिा अध्ययन  

गिी सञ्िालन गनि आवश्यक नीचि िय गरिनेछ । 

खानेपानी िथा सरसफाई 
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259. एकीकृि जलाधाि संिक्षण कायिक्रम सञ्िालन गिी चिचिला गाउँपाचलकाका 

जलाशय के्षरहरुको चवशेष संिक्षण गरिनेछ । 

260. स्थानीय वािाविण अनकूुलनका वन पैर्दाविहरुको चवस्िाि, भ-ूक्षय चनयवरण ि 

नर्दी महुान िथा चकनािाको संिक्षण गरिनेछ । 

261. चिचिला गाउँपाचलकाका जनिालाई स्व्छ, सर्ा, गणुस्ििीय ि र्दीगो रुपमा 

व्यवस्थापन हुने खालको खानेपानी ि उचिि सिसर्ापको व्यवस्था चमलापनेछ । 

262. चिचिला गाउँपाचलकाचभर एक घि एक धािाको व्यवस्था गरिनेछ । खानेपानीमा 

पहुिँ नपगुकेा के्षरहरुमा पािँ वषिचभर स्व्छ खानेपानी उपलधध गिापनेछ । 

सखु्खा्रजस्ि के्षरमा चलचफ्टङ खानेपानी योजना अचघ बढापनेछ । 

संस्कृर्ि प्रवर्द्िन  

263. चिचिला गाउँपाचलकामा साँस्कृचिक सं्रजहालयको स्थापना गने सम्भाव्यिा 

अध्ययन गिी आवश्यक कायिक्रम िजूिमा गरिनेछ । 

264. चिचिला गाउँपाचलकाको साँस्कृचिक िहनसहन, पिम्पिा, भषेभषुा िथा 

चवचशष्टिाहरुलाई संिक्षण िथा प्रवद्धिन गनि आवश्यक कायिक्रम िजूिमा गरिनेछ । 

265. चिचिला गाउँपाचलकाले बहुजािीय, बहुभाचषक, बहुसाँस्कृचिक ि बहुआयाचमक 

चवशेषिाहरुको संिक्षण ि सम्बद्धिन गने कायिमा जोम चर्दपनेछ ।  

266. चिचिला गाउँपाचलकाका कला, साचहत्य ि संस्कृचिको जगनेाि ि चवकास गनि 

चिचिला गाउँपाचलकाले प्रचिष्ठान स्थापना गनि आवश्यक पहल गनेछ । 

267. चवचभवन जािजाचि, भाषा, संस्कृचि, कला साचहत्यको संिक्षण, सम्वद्धिन गनि 

जाचिय सं्रजहालय स्थापना गरिनेछ । 

लैंर्गक समानिा 
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268. मचहला चवरुद्धका सबै चकचसमका चहसंा ि चवभरे्दलाई प्रभावकािी ढंगबाट अवत्य 

गनिका लाचग लचक्षि कायिक्रम सञ्िालन गरिनेछ । चिचिला गाउँपाचलकाचभर 

सञ्िालन गरिने कायिक्रमहरु मचहलामरैी बनापनेछ । 

सामार्जक समावेशीकरण 

269. मचहला, यवुा, अपाङ्ग िथा बाल अचधकािको सचुनचश् ििाका लाचग सिकािी, गिै 

सिकािी ि चनजी क्षेरका सबै सिोकािवालासँग सहकायि गरिनेछ । 

270. लचक्षि वगिहरुको क्षमिा चवकासको लाचग आवश्यक कायिक्रम िथा योजना बनापि 

कायािववयन गरिनेछ । 

271. सामाचजक सिुक्षा भत्ता प्राि गने लाभ्रजाहीहरुको नयाँ नाम र्दिाि, लगि कट्टा, 

परििय पर चबििण ि समयम ैसामाचजक सिुक्षा भत्ता बैंचकङ प्रणालीबाट चबििण 

गरिनेछ । 

272. सामाचजक सिुक्षा भत्ता प्राि गने लाभ्रजाहीहरुको नयाँ नाम र्दिाि, लगि कट्टा, 

परििय पर चबििण अनलापन मार्ि ि गिी सबै वमा कायािलयलाई िौमाचसक 

रुपमा अद्यावचधक गनि लगापिनेछ । 

273. सामाचजक सिुक्षा चवििण गर्दाि आचथिक पािर्दिचशिालापि अचनवायि िसु्ि र्दरुुस्ि 

बनापनेछ । 

274. चबचभवन लचक्षि बगिहरुलापि क्षमिा चवकासको लाचग लैङ्चगक उत्तिर्दायी बजटेको 

िजुिमा गिी कायािववयनमा ्यापिनेछ । 

275. मचहला िथा बालबाचलकामाचथ हुने चबचभव न प्रकािको घिेल ु चहसंाको चनवािण 

गरिनेछ । बाल श्रम शोषण, बहु चववाह ि बाल चबवाहलाई पणूि रुपमा चनरुत्साचहि 

गर्द ैसाचवकमा सञ् िाचलि बालमरैी सशुासनको अवधािणालाई कायािववयन गने 

कायिलाई थप कायिक्रम िजुिमा गिी कायिववयन गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

276. मचहला िथा बालबाचलकाको लाचग आचथिक, सामाचजक लगायि अवय 

शसचक्तकिण ि क्षमिा चवकासका कामहरु गरिनेछ । 

277. अपाङ्गिा िथा र्िक क्षमिा भएका धयचक्तहरुलापि लचक्षि गिी साविजचनक 

सिोकाि िहने भौचिक संििनाहरुको चनमािण गर्दाि अपाङ्गमैरी संििना चनमािणका 

लाचग गाउँपाचलकाबाट आवश्यक कायिक्रम िजूिमा गिी कायािवयवन गरिनेछ । 

सरकारी िथा गैर सरकारी सघं संस्था सम्वन्धी नीर्ििः 

278. यस गाउँपाचलका के्षरमा आफ्नो कायिके्षर बनाएका गिै सिकािी संघ संस्थाहरुलाई 

कायिक्रम सञ् िालन गनि उक्त संघ संस्थाहरुको कायिक्रम, बजटे, समय िाचलका, 

कायिक्रमको औचित्य, प्रभाव, अवसि, लाभाचववि क्षेर समिेको चवश् लेषण ि 

मू् याङ्कन गिेि मार िाय सचहि स्वीकृचि चर्दईनेछ साथै गाउँ कायिपाचलकाको 

कायािलयले प्रस्िाचवि कायिक्रमको क्षेर परिवििन गनि सक्नेछ ि गाउँ 

कायिपाचलकाको कायािलयमा एक गिैसिकािी संघ संस्था अनगुमन ईकाई गठन 

गिी अनगुमन कायिलाई प्रभावकािी बनापनेछ । 

279. चिचिला गाउँपाचलका के्षरमा िहकेा सिकािी चनकायहरुको अनगुमन, चनयमन ि 

समववय  कायिलाई प्रभावकािी बनापनेछ । 

खेलकूद िथा मनोरञ्जन 

280. चिचिला गाउँपाचलकाबाट चवचभवन के्षरका खलेकूर्द चवकास गनिका वाचषिक रुपमा 

चिचिला गमे्स (Chichila Games) को आयोजना गरिनेछ । चिचिला गमे्स 

आयोजना गनिका उद्यमी, व्यवसायी, संघसंस्थाहरु, आयोजक, सह-आयोजक, 

प्रायोजकहरुसँग समववय गरिनेछ । 



पाना  को पाना  

 

281. खलेकूर्दको चवकास गनिका लाचग एकेमेमी स्थापना गनि सम्भाव्यिा अध्ययन 

गरिनेछ । 

282. मनोिञ्जनको क्षेरहरुलाई व्यवचस्थि गनि कायिचवचध िय गरिनेछ । 

 गाँउपार्लकाको भौगोर्लक र्समांकन 

283. चिचिला गाँउपाचलकाले चसमाना जोचमएको चवचभवन गाँउपाचलका िथा 

चज्लाहरूसंगको चसमांकन सम्बवधमा एचकन गनि सम्वचवधि मवरालय लगायिका 

चनकायहरू संग समववय गिी एचकन गरिनेछ । 

 

र अन््र्मा, र्िर्िला गाउँपार्लकाको नीर्ि िथा कार्िक्रम िर् गनि 

र्नरन्िर सहार्िा प्रदान गनुिहुने हािहरुप्रर्ि हार्दिक आभार व्र्क्त 

गदिछु । 

धन्र्वाद । 

र्मर्ििः२०७७।०३।१० गिे  


